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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 003/2007.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL -  COMSEAN, DO 
MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -  
PARAÍBA, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POÇO DE JOSÉ DE MOURA 
-  PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER QUE O PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO APROVOU E ELA 
SANCIONA A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art. Io - Fica instituído o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEAN, no Município de Poço de José de Moura -  Paraíba, com caráter permanente e 
deliberativo, destinado ao planejamento, avaliação, fiscalização e controle da execução das 
políticas, programas e ações que configurem o direito humano à segurança alimentar e 
nutricional como parte integrante do direito de cada cidadão.

§ 1 ° - Segurança Alimentar e Nutricional é a garantia do direito de todos ao acesso 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, com base em 
práticas alimentares saudáveis e sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, nem o sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis.

§ 2.° - A segurança alimentar deve ser obtida respeitando-se as características 
culturais dos cidadãos, manifestadas no ato de se alimentar.

§ 3 ° - E responsabilidade do Município assegurar este direito, devendo fazê-lo em 
obrigatória articulação com a sociedade civil e os outros entes da federação, com cada parte 
cumprindo suas atribuições específicas.

Art. 2o - Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional:

I - Propor e acompanhar as ações do Governo Municipal na área da segurança 
alimentar e nutricional;

TI - Articular áreas do Governo Municipal com organizações da sociedade civil para 
a implementação de ações voltadas para o combate ás causas da miséria e da fome no 
âmbito do Município de Poço de José de Moura;

III - Incentivar parceria que garanta mobilização e racionalização no uso dos 
recursos disponíveis;
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IV - Promover e coordenar campanha de conscientização da opinião pública, com 
vistas à união de esforços;

V - Formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

VI -  Elaborar seu Regimento Interno;

VII - Interagir com a sociedade para democratizar as informações inerentes ao 
combate à fome, à miséria e à exclusão social, bem como solicitar às instituições públicas e 
privadas dados sobre programas e projetos de segurança alimentar e nutricional sustentável;

VIII - Exercer atividade correlata em sua área de competência.

Art. 3o - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é constituído de 08 
(oito) membros titulares e igual número de suplentes, em composição paritária entre o 
Poder Público e a Sociedade Civil, na forma seguinte:

I - Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Social;

II -  Secretaria Municipal de Educação;

III -  Secretaria Municipal de Saúde;

IV -  Câmara Municipal;

V-SindicatodosTrabalhadoresRurais;VI-Conselho Municipal de Assistência Social;

VII - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho 
Tutelar;

VIII -  Instituições religiosas de diferentes expressões de fé existentes no Município.

Art. 4 ° - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional -  COMSEAN, será de 02 (dois), sendo permitido 02 (duas) reconduções 
consecutivas, sendo que os representantes da sociedade civil poderão ser substituídos, a 
critério das Entidades representadas.

§ l.° - Os representantes indicados pelo o Poder Público, bem como os escolhidos em 
assembléia geral das Entidades representativas da sociedade civil, serão nomeados por 
portaria assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, para comporem o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Poço de José de Moura.
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§ 2o - Os representantes indicados pelos Conselhos Municipais a que se refere os 
incisos VI e VII do art. 3 o, não poderão ser os que representam o Poder Público junto a 
esses órgãos.

§ 3 o - Quando ausente ou em afastamento temporário, o membro titular do 
COMSEAN deverá ser substituído pelo seu respectivo suplente, que terá, além do direito à 
voz a ele sempre facultado, também o direito a voto.

§ 4o - A ausência às reuniões plenárias deve ser justificada em comunicação por 
escrito à presidência com antecedência de, no mínimo, três (03) dias, ou até três (03) dias 
posteriores a reunião, se imprevisível a falta

§ 5o - O COMSEAN terá um Presidente e um Secretário Geral, escolhidos dentre os 
seus membros titulares, na reunião de instalação do Conselho, para mandato de um ano, 
podendo ser reeleito.

§ 6o - Na ausência do Presidente, responderá o Secretário Geral, o qual, se também 
ausente na reunião, entre os presentes no Plenário será escolhido um Presidente para o ato.

§ 7o - Os membros do COMSEAN não receberão qualquer remuneração, exercendo 
gratuitamente suas funções, consideradas como prestação de serviço publico relevante ao 
Município.

§ 8o - A ausência às reuniões plenárias deve ser justificada em comunicação por 
escrito à presidência com antecedência de, no mínimo, três (03) dias, ou até três (03) dias 
posteriores a reunião, se imprevisível a falta.

Art. 5o - O COMSEAN poderá ter suporte de uma Comissão Técnica compostas por 
servidores públicos municipais a serem designados pelos titulares das Secretarias 
Municipais relacionadas no artigo 3o desta Lei.

Art. 6o - O COMSEAN pode, por meio de deliberação, instituir comissão temporária, 
composta de representantes técnicos ou de membros do Conselho, com o objetivo de 
assessorá-lo tecnicamente, desenvolver projetos, estudos, análises e dar parecer formal 
sobre assunto específico que venha a ser apresentado em plenário.

Art. 7o - O Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional -  COMSEAN, deve ser elaborado e aprovado pela maioria dos seus membros 
em até 180 (cento e oitenta) dias, após a posse de seu membros, devendo ser publicado 
como ato oficial.
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indireta do Município dados, informações e colaboração para o desenvolvimento de suas 
atividades.

Art. 9o - O COMSEAN poderá receber doação de instituições, entidades e demais 
interessados em combater a fome, a miséria e a exclusão social.

Art. 10 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das verbas próprias, 
consignadas em Orçamento.

Art. 11 - A presente Lei Complementar, se necessário, deverá ser regulamentada no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.

Art. 12 - Esta Lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Poço de José de Moura -  Paraíba.

Em 27 de junho de 2007.

AURILEIDE

Prefeita Constituciónal

RA
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